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వాల్యూ మ్ 27 

DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్ట ికుటౌంబానికి శుభాకౌంక్షలు, 

ముఖాముఖి అభాా సానికి భవనాలకు తిరిగి రావడానికి ఎౌంచుకున్న  మా 

సాూ లర్ లను నేను ఉతా్స హౌంగా సాా గతిస్తునాన ను! మేము COVID-19 గ్ల లలల్ 

మహమాా రిని నావిగేట్ చేస్తున్న ప్పు డు ఈ గత సౌంవతా ర్ౌం సవాలుగా ఉౌంది. 

సమాజపర్ౌంగా మరియు దేశపర్ౌంగా మేము న్షి్టలను చూసాము. ఏదేమైనా, 

మేము సొర్ౌంగౌం చివర్ కౌంతికి దగ గర్వుతున్న ప్పు డు, మన్ౌం గతౌంలో కౌంటే 

లలౌంగా మరియు మెరుగాగ  లయటపడత్సమని నేను ఆశిస్తునాన ను. 

మారిి  9 గురిౌంచి నేను సౌంతోషిస్తునాన ను, మా సాూ లర్ లౌందరిని మా భవనాలకు 

తిరిగి స్తర్క్షితౌంగా సాా గతిౌంచే రోజు కోసౌం నేను ఎదురు చూస్తునాన ను. ఆ రోజు 

వర్కు, మా సాూ లరుల హైబ్రిడ్ అభాా స దశలో విజయవౌంతౌం అయ్యా లా కృషి 

చేసాుము. 

ఉపశమన వ్యూ హాలు 

మా విద్యా రుులు, టీచరుల మరియు రలబ ౌంది యొకూ  భబ్రదత మరియు బ్రేయస్తా  

అతా ౌంత బ్రాముఖ్ా త కలిగి ఉౌంది మరియు ఇది మొదటి బ్రాధాన్ా తగా ఉౌంది. 

మా విద్యా రుులు, టీచరుల మరియు రలబ ౌంది భవనాలలో ఉౌండగా, బ్రపతి ఒకూ రూ 

స్తర్క్షితౌంగా ఉనాన ర్ని నిరాారిౌంచుకోవడానికి సౌంటర్సా  ఫర్స డిసీజ్ కౌంబ్రోల్ 

అౌండ్ బ్రివెన్షన్ (C Centers for Disease Control and Prevention, DC) రఫారుా  

చేరన్ ఉపశమన్ వా్య హాలు అమలు చేయలడత్సయి. బ్రపసార్ బ్రపమాద్యనిన  

తగి గౌంచడానికి డిస్ట్రకి్ట ిఅమలు చేస్తున్న  వా్య హాలు: 

• అనిన  సమయాలోల  మాస్కూ  ధరిౌంచౌండి 

• సామాజిక దూర్ౌం 

• మీ చేతులను శుబ్రభౌం చేస్తకోౌండి 

• శుబ్రభౌం మరియు బ్రకిమిసౌంహార్క 

• సౌంబ్రపదిౌంప్ప బ్రటేరౌంగ్ 

• భవన్ౌం వెౌంటిలేషన్ 

మేము DeKalb కౌంటీ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్టగి్లను ఎలా స్తర్క్షితౌంగా ఉౌంచుతునాన ౌం 

అనేద్యని గురిౌంచి మరిౌంత సమాచార్ౌం కోసౌం, ఇకూ డ గ్లకి లక్ట చేయౌండి.  లస్తా  

మారాగలను చూడటానికి, ఇకూ డ గ్లకి లక్ట చేయౌండి. 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fschool-reopening%2Fkeeping-dcsd-safe%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037919386%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2F6vm6b%2FQVq%2BQFw%2F78lf8KB103q4z%2FDBcq0JixMB8Fvs%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fbus-routes%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qk%2FPie9UbGYpNhaDdG0In0lHySh3TD67O9OD%2FFrk3to%3D&reserved=0
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COVID-19 వాూ క్సి న్ 

 

వాా కాి న్ల యొకూ  ఉద్యర్మైన్ సర్ఫరా అౌందుబాటలోకి వచిి న్ తరాా త 

ఉదా్య గులు COVID-19 వాా కిా న్గ్లను సీా కరిౌంచడానికి అమలు చేసే వా్య హౌంపై 

DCSD DeKalb బోర్స ్ఆఫ్ హెల్ుగ్లతో కలిర పనిచేస్ుౌంది. మరిౌంత సమాచార్ౌం 

వచేి  వార్ౌం వస్తుౌంది. వాా కిా న్ లభా తపై ఉదా్య గులు తమ బ్రాధమిక ఆరోగా  

సౌంర్క్షణ బ్రపద్యతతో తనిఖీ చేయమని బ్రోతా హిసాురు. 

 

అభినందనలు 

 

ఈ గత వార్ౌంలో DCSD కోసౌం అతాు తుమ వార్ులు ఉనాన యి! యునైటెడ్ గ్లసేటి్ా  

సనేట్ యూత్ బ్రోబ్రగాౌం (USSYP) కు Georgia బ్రపతినిధిగా ఎౌంికైన్ Lithonia 

హైస్కూ ల్ సీనియర్స Zae Brewer ను నేను అభిన్ౌందిౌంచాలని 

అనుకుౌంటనాన ను. అతను 104 మౌంది విద్యా రుుల బ్రపతినిధి లృౌందౌంలో 

చేర్నునాన డు మరియు అౌండర్స బ్రగాడుా య్యట్ అధా యన్ౌం కోసౌం $10,000 

కలేజ్ సాూ లర్సగ్లషిప్ అౌందుకుౌంటాడు. మేము Zae గురిౌంచి చాలా 

గర్ా పడుతునాన ము మరియు అతను Lithonia హై మరియు DCSD కి బాగా 

బ్రాతినిధా ౌం వహిసాు డని మాకు తెలుస్త! 

 

2021 అడాా న్ా గ్లడ్ గ్ల లస్కగ్లమెౌంట్ (Advanced Placement, AP) హాన్ర్స స్కూ ల్ా  అని 

ేరు పెటలిడిన్ 11 ఉన్న త స్కూ ల్గ్లలను కూడా నేను 

అభిన్ౌందిౌంచాలనుకుౌంటనాన ను! AP తర్గతులు మా సాూ లర్ లకు ఉన్న త 

స్కూ ల్గ్లలో ఉన్న ప్పు డు కలేజ్ గ్లసాుయి విషయాలను నేరుి కోవడానికి మరియు 

కలేజ్ బోర్స ్నిరా్ హిౌంచే AP పరీక్షలను తీస్తకునే అవకశానిన  కలిు సాుయి. 

Arabia Mountain హై స్కూ ల్, Chamblee Charter హై స్కూ ల్, Clarkston హై 

స్కూ ల్, Cross Keys హై స్కూ ల్, DeKalb Early కలేజ్ అకడమీ, DeKalb స్కూ ల్ 

ఆఫ్ ఆర్స ిా , Druid Hills హై స్కూ ల్, Dunwoody హై స్కూ ల్, Lakeside హై 

స్కూ ల్, Southwest DeKalb హై స్కూ ల్ and Tucker హై స్కూ ల్గ్లలోని టీచరుల, 

రలబ ౌంది మరియు సాూ లర్ లకు ఈ గొపు  గౌర్వానికి అభిన్ౌందన్లు! 

 

బోర్డు ప్పశంసల వారం 

 

మారిి  15-19 తేదీలలో Georgia స్కూ ల్ బోర్స ్బ్రపశౌంస వారోతా వానిన  

జరుప్పకునేౌందుకు DCSD మారిి  నెలలో రాస్ట్షౌింలోని ఇతర్ స్కూ ల్ డిస్ట్రకి్టగి్లలో 

https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Flithonia-high-school-student-selected-for-u-s-senate-youth-program%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037929380%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=6zqK4w%2BmHugkpyE1tB%2B%2F6%2BaRCPrG4OrLtVwJttfmqxE%3D&reserved=0
https://nam10.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dekalbschoolsga.org%2Fnews%2Fdcsd-high-schools-named-2021-advanced-placement-honor-schools%2F&data=04%7C01%7Cportia_kirkland%40dekalbschoolsga.org%7C80919d48da51436aed7708d8e011074f%7C312b238ac08341c1a18b736b02696f79%7C0%7C0%7C637505711037939384%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IsaDgirh6j5YVjF8FZ2USurcMO7GQS7%2F4Myr6qooQ00%3D&reserved=0
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చేరిౌంది. డిస్ట్రకి్టగి్లలోని విద్యా రుులు, ఉదా్య గులు, తలిలదౌంబ్రడులు మరియు ఇతర్ 

గ్లసేకి్టగ్లహోస్ట్ల్్ా గ్లకు సేవ చేయడౌంలో మా స్కూ ల్ బోర్స ్సభ్యా ల నిలదతాకు మేము 

గౌర్విసాుము. 

 

కఠిన్మైన్ సౌంభాషణలోల  ాల్గగన్డానికి మరియు మా విద్యా రుుల బ్రేయస్తా  కోసౌం 

కషమిైన్ నిర్ ణయాలు తీస్తకునే ధైర్ా ౌం ఉన్న ౌందుకు విద్యా  మౌండలి సభ్యా లకు 

కృతజఞతలు. వారి ాలన్ మరియు విద్యా రుులౌందరికీ నాణా మైన్ విదా  కోసౌం 

విజేతగా నిలిచేౌందుకు మరియు వారు ోషిౌంచిన్ ాబ్రతకు కూడా మేము వారికి 

కృతజఞతలు. 

 

మార్చి  మండ్ఫుల్నెస్ 

 

ఈ గత వార్ౌం ఉదా్య గుల కోసౌం DCSD విజయవౌంతౌంగా "మారిి  

మైౌండ్గ్లఫుల్గ్లనెస్క" ను బ్రార్ౌంభిౌంచిౌంది. ఈ ముఖా్ మైన్ చొర్వ ఉదా్య గులను 

ఒతిుడిని నిరా్ హిౌంచడానికి, మన్స్తా ను బ్రపశాౌంతపర్ి డానికి మరియు 

లర్సన గ్లఅవుట్గ్లను పరిషూ రిౌంచడానికి సాక్షా -ఆధారిత సాధనాలను 

ఉపయోగిౌంచడౌంపై దృషి ిసారిౌంచే 30 నిమిష్టల సషన్లలో ాల్గగన్డానికి 

అనుమతిస్తుౌంది. మొదటి సషన్ గురిౌంచి మా కౌంతమౌంది ఉదా్య గుల నుౌండి 

మాకు సానుకూల సు ౌందన్ వచిి ౌంది, మరియు మేము అౌందరు ఉదా్య గులను 

ఒక సషన్గ్లలో ాల్గగన్మని బ్రోతా హిస్తునాన ము, వీటిని మొమెౌంట్ ఆఫ్ 

మైౌండ్గ్లఫుల్గ్లనెస్క వా వసాు పకుడు Mr. Curtis Smith అౌందిస్తునాన రు. 

 

మా విద్యా రుులు, టీచరుల మరియు రలబ ౌంది యొకూ  మరినిన  విజయ గాధల 

గురిౌంచి విన్డానికి నేను ఎదురుచూస్తునాన ను! 

భవదీయులు, 

Mrs. Cheryl Watson-Harris 

 


